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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 

Bal arıları insanlara sağladığı bal, balmumu, polen, propolis, arı zehri ve arı sütü gibi çok 

değerli ürünlerin yanı sıra birçok bitki türünde tozlaşma aracılığıyla döllenmeyi 

gerçekleştirerek meyve oluşumuna katkı sağlamaktadır. Dünya genelinde insan gıdasının % 

90’ının 82 bitki türünden elde edildiği ve bunlardan % 77’sinin yani 63 türün tozlayıcılarının 

arılar olduğu belirtilmektedir (Delaplane ve Mayer, 2000). Ayrıca arı ürünleri gıda, kozmetik 

ve ilaç sektörlerinde de önemli yer tutmakta ve bu anlamda büyük bir pazara da sahiptir.  

Kaliteli ve sağlıklı arı ürünlerinin üretimi ve sürdürülebilir arı yetiştiriciliği için temel 

koşullardan birisi yüksek arı refahıdır (Broom, 2013). Bal arılarında yüksek refah, bal 

arılarının iyi ve dengeli beslenmesi, doğal yaşamı ve doğal davranışlarını sergileyebilmesi, 

kötü idare ve yoğun yetiştirme teknikleri de dahil çevresel tüm tehditlerden uzak kalarak 

zindelik ve sağlık durumunu sürdürebilmesi ile sağlanabilir (Broom, 2013; Popescu ve 

Popescu, 2019). Bal arılarının refahını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri aşırı 

soğuk havalar diğeri ise kovan içi nem dengesinin bozulmasıdır.  Dört mevsimin yaşandığı 

ülkemizde birçok bölgede kış ayları aşırı soğuk geçmekte ve arıcılık faaliyetleri bu 

bölgelerde zorlaşmaktadır. Sıcaklık ve nem anlamında uygun koşulların koloni tarafından 

sağlanamaması arı ölümleri ve sonrasında koloninin tamamen yok olması ile 

sonuçlanmaktadır. 

İklim faktörü veya çevre ısısına doğrudan bağımlı olan arıcılık sektöründe daha iyi verim 

alabilmek ve arı ölümlerinin önüne geçmek için arıların ihtiyaç duyabileceği uygun çevre 

koşullarını sağlamak gerekmektedir. Ayrıca kovan içi iklim ve kovan gelişimi konusunda 

arıcılıkla uğraşan çiftçilerin bilgi sahibi olması, gerekli durumda erken müdahale açısından 

önem arz etmektedir. Bu projede teknoloji ile desteklenerek arılar için uygun iklimin 

sağlandığı ve arıcılıkla uğraşan kişiye koloni gelişimi ve bal üretimi konusunda bilgi veren 

bir arı kovanı tasarımı gerçekleştirilmektedir. Bu kovan tasarımında sıcaklık ve nem 

kontrolü, otomatik veya isteğe bağlı manuel şerbetleme, ağırlık ölçümü ve güneş panelli 

enerji sistemi yer almaktadır. Teknoloji destekli kovan ile kovan içi sıcaklık ve nemin uygun 

değerlerde tutulması sağlanmaktadır. Ayrıca özellikle zayıf kolonilerde ihtiyaç halinde 

şerbetleme işleminin otomatik veya isteğe bağlı manuel olarak yapılması sağlanmaktadır. 

Son olarak kovan ağırlığının ölçülmesi ile koloni gelişimi ve bal üretimi konusunda çiftçiye 
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bilgi verilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu sistemler ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini güneş 

panelinden elde etmektedir.   

2. Problem / Sorun 

 

Bal arıları yaşam döngülerinde hava sıcaklığına göre hareket etmektedirler. 20°C’de uçuşa 

çıkmaktadırlar, 10°C’nin altında ve 37-38°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda arıcılık 

faaliyetleri durmaktadır. Sıcaklık 14°C’ye düştüğünde kümeleşmeye başlarlar, 10°C 

civarında salkım oluştururlar ve salkım dışındaki sıcaklığın 7 °C’nin altına inmesine izin 

vermezler çünkü 7°C’nin altında hiç hareket edemezler (Silici ve Özkök, 2009).  Genç 

anaların çiftleşme uçuşları mutlaka optimum şartlarda meydana gelir. Mum salgılama ve 

gömeç örme, yavru büyütme gibi faaliyetler optimum iklim şartlarında mümkündür. Yani 

33-34°C’lik sürekli bir ısı ister. Bu faaliyetler için üst sınır, 35-36°C’dir (Öder, 1989). Bal 

arıları kovan içerisini uygun sıcaklık değerlerine ayarlamak için kovan içerisindeki şerbet 

ve balı tüketerek enerji ihtiyaçlarını karşılarlar. Ortam sıcaklığının 19°C’ye düştüğü 

zamanlarda arı kolonisinin metabolik hız oranı 7 watt/kg’dan 19 watt/kg’a çıkmaktadır 

(Southwick, 1982). Ülkemizde kış aylarında havaların soğuk geçmesi kovan içi uygun 

sıcaklığın ayarlanmasında arıların daha fazla enerji harcamasına neden olmaktadır. Bunun 

sonucunda arıların bal tüketimi artmaktadır. Zayıf olan kolonilerde arı sayısının az olması 

bu ısıyı sağlamak için yeterli olmadığından arı ölümlerine hatta koloninin tamamen yok 

olmasına neden olmaktadır. Ayrıca arıyı soğuktan korumak için şerbetleme gereken 

durumlarda otomatik veya isteğe bağlı manuel şerbetleme yapılamaması kovan içi 

sıcaklığın düzensiz olmasına ve arıcıların fazla zaman ve emek harcamasına neden 

olmaktadır.  

Arı kovanlarını etkileyen önemli unsurlardan biri de nemdir. Nem oranı hem balın 

olgunlaşmasında hem de yumurtaların yüksek oranda çatlamasında çok önemli yer tutar. 

Kolonilerin barındıkları kovan ortamında 33-35°C sıcaklık, %50-55 nem, %1-1,5 CO2 

mevcuttur (Winston, 1987). Kovan içi nemin uygun koşullara getirilmesinde kovanın iyi 

havalandırılması gerekmektedir. Bunun da arılara zarar vermeyecek şekilde yapılması 

koloni sağlığı için önemlidir. 

Arıcılıkla ilgili sorunlardan bir diğeri de arı kovanının gelişimi ve bal üretim miktarının 

dönem boyunca doğru bir şekilde kontrol edilememesidir. Arı kovanının dönem boyunca 

ağırlık değişimlerinin bilinmemesi kovanın sağlığını tehlikeye atmakta ve bal üretim 
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miktarının artırılması için gereken tedbirlerin önceden alınmasına engel olmaktadır. 

Son olarak arıcılık faaliyetlerinin şehirlerden uzakta yapılmasından dolayı ihtiyaç 

duyulması halinde elektrik enerjisi için şehir şebekesinden faydalanması zor olmaktadır. 

Arıcılık faaliyetlerinin teknoloji ile desteklenmesi durumunda gerekli elektrik enerjisi için 

sürdürülebilir bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

3. Çözüm 

 

Proje ile yapılacak çalışmada teknoloji destekli bir arı kovanı tasarlanacaktır. Bu tasarımda 

arıcılıkla ilgili çeşitli sorunlara çözüm olarak sıcaklık ve nem kontrolü, otomatik veya 

isteğe bağlı manuel şerbetleme, ağırlık ölçümü, lcd ekranda bilgilendirme ve güneş panelli 

enerji sistemi yer almaktadır. Arı kovanı tasarımı blok şeması Şekil-1’de verilmiştir. 

 

                       Şekil-1. Teknoloji Destekli Arı Kovanı Tasarımı Blok Şeması 

Teknoloji destekli kovan ile kovan içi sıcaklık ve nemin uygun değerlerde tutulması 

sağlanmaktadır. Kovan içi sıcaklığı uygun koşullara getirmek için rezistans tellerinden 

ızgara şeklinde bir çerçeve kullanılacaktır. Isıtıcı teller arıların temasında onlara zarar 

vermeyecek şekilde izolasyon malzemesi ile kaplanacaktır. Çerçevedeki her bir tel kovan 
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içinde yer alan çıtalar arasındaki boşluğa denk gelecek şekilde kovanın alt kısmına 

yerleştirilecektir. Kovan içine ve dışına birer adet DHT11 sıcaklık ve nem sensörü 

koyularak belirli aralıklarla sıcaklık ve nemin ölçülmesi sağlanacaktır. Ölçülen sıcaklık ve 

nem bilgisi mikrodenetleyici karta iletilerek sayısal değerlere dönüştürülecektir. Böylece 

kovan içi sıcaklığın uygun aralıkta kalması için ısıtıcı kontrolü sağlanacaktır. Kovan içi 

nem oranını ayarlamak için kovanın alt kısmında gerektiğinde kapatılabilen ızgara şeklinde 

havalandırma penceresi açılacaktır. Bu pencerenin dışına bir fan monte edilerek ihtiyaç 

halinde kovanın içe veya dışa doğru havalandırılması sağlanacaktır. Fan seçiminde hava 

akışının arılara zarar vermemesine dikkat edilecektir. Kovan içinde ve dışında yer alan 

sensörlerden elde edilen sıcaklık ve nem değerleri kovanın ön kısmına monte edilen bir lcd 

ekranda görüntülenecektir.  

Kovanın dönem boyunca gelişimi ve bal üretim miktarı konusunda çiftçiye bilgi vermek 

için kovanın altına birbiriyle senkron çalışan 4 adet yük hücresi yerleştirilecektir. Kovanın 

her köşesine bir adet yerleştirilecek yük hücreleri ile kovanın belirli aralıklarla ağırlığı 

ölçülerek lcd ekrana yansıtılacaktır. Koloninin gelişimi ve dönem boyunca bal üretimindeki 

ortalama artış miktarı konusunda çiftçinin bilgilenmesi sağlanacaktır. Böylece çeşitli 

sebeplerle kovan gelişiminde bir sorun olması halinde çiftçinin erken müdahale ile sorunu 

çözmesi sağlanacaktır. 

Arı sayısının az olduğu kolonilerde ve kış aylarının çok soğuk olduğu iklimlerde tüm 

kovanlarda arının sağlıklı kalabilmesi için şerbetleme yapılmaktadır. Çalışmamızda 

kovandan yüksek bir noktaya şerbet deposu yerleştirilecektir. Kovanın arka kısmında 

kapağa yakın bir yerden delik açılarak mini dalgıç pompa yerleştirilecektir. Dalgıç 

pompanın bir ucu şerbet deposundan gelen boru sistemine bağlanacak diğer ucu ise kovan 

içindeki şerbetlik içine yönlendirilecektir. İhtiyaç duyulması halinde dalgıç pompa şerbet 

deposundan çektiği şerbeti kovan içindeki şerbetliğe dolduracaktır. Şerbetliğin yeteri kadar 

dolduğunu anlayabilmek için içerisine sıvı seviye sensörü yerleştirilecektir. Otomatik 

şerbetleme sistemi ihtiyaç duyulması halinde lcd ekran yanında bulunan bir buton 

vasıtasıyla manuel olarak da çalıştırılabilecektir. Böylece zayıf kolonilerin gelişmesine 

katkı sağlandığı gibi arı kovanlarının şerbetlenmesinde çiftçinin harcadığı zaman ve emek 

minimuma indirilmiş olacaktır.       

Teknoloji destekli arı kovanı tasarımı elektronik malzemelerle donatıldığı için çalışması 

için elektrik enerjisi gerekmektedir. Kovana gerekli enerjiyi sağlamak için kovanın 
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yakınına güneş paneli ile elektrik üretim sistemi kurulacaktır. Güneş panelinin yerleşiminde 

güneşin geliş açısına göre ayarlama yapılacaktır. Güneş panelinden elde edilen enerji 

12V’luk aküyü şarj edecektir. Bunun için akü şarj kontrol cihazı kullanılacaktır. Güneş 

panelli enerji sistemi ile kırsalda yapılan arıcılık faaliyetlerine sürdürülebilir bir enerji 

sağlanmış olacaktır. 

 

4. Yöntem 

4.1. Kullanılan Malzemeler 

Proje ile soğuk ve nem dengesizliğinden kaynaklı yavru ölümleri ve koloni kaybını 

engellemek arıcılıkla uğraşan kişilere şerbetleme konusunda teknolojik olarak destek 

vermek ve dönem boyunca kovan ağırlığındaki değişimlere göre arıcılıkla uğraşan 

kişileri üretim miktarı konusunda bilgilendirmek gibi teknolojik çözümler üretildi. 

Elektronik sistemler oluşturulurken sistemlerin yönetimini sağlayacak eleman olarak 

Arduino Mega mikrodenetleyici kart kullanıldı. Kovan içi sıcaklık ve nem bilgisini 

anlayabilmek için DHT11 sıcaklık ve nem sensörü, kovanı ısıtmak ve nem dengesini 

sağlamak için ısıtıcı battaniye teli ve fan sistemi kullanıldı. Otomatik şerbetleme 

sisteminde şerbet seviyesini algılamak için sıvı seviye sensörü, yakındaki şerbet 

tankından yeterli miktarda şerbet çekebilmek için mini dalgıç pompa kullanıldı. Kovan 

ağırlık ölçümü için 4 adet yük hücresi ve HX711 A/D modül, bilgilendirme için Lcd 

panel kullanıldı. Son olarak sisteme enerji sağlamak için güneş paneli ve akünün yanı 

sıra akü şarj etmek için şarj regülatörü kullanıldı. 

 

4.2. Kovanda Sıcaklık ve Nem Denetimi Sistemi  

Teknoloji destekli kovan projesinde kovan içi sıcaklık ve nemin arılar için en uygun 

değerlerde tutulması için Şekil-2’de blok diyagramı verilen elektronik sistem 

kurulacaktır. Kovanın içinde ve dışında bulunan DHT11 sıcaklık ve nem sensörleri iç ve 

dış sıcaklık ve nem bilgisini sürekli ölçecektir. Ölçüm sonucu mikrodenetleyici karta 

iletilerek burada işlenecek ve aynı zamanda LCD panelde gösterilecektir. Kovan içi 

sıcaklık 25°C’nin nem %50’nin altında ise hem ısıtıcı hem de fan çalışacak. Kovan içi 

sıcaklık 35°C’nin üzerinde ise sadece fan çalışacak. Kovan içi sıcaklık uygun değerler 

olan 25-35°C arasında ve nem %50-60 arasında ise sistem beklemede kalacaktır. 

Böylece hem yaz aylarında kovanın fazla ısınması hem de kış aylarında kovan içi 

sıcaklığın fazla düşmesi önlenmiş olacaktır.   
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                                   Şekil-2.Sıcaklık ve Nem Denetimi Sistemi Blok Diyagramı 

4.3. Şerbetleme Sistemi 

Özellikle kış aylarında arı saysının az olduğu kolonilerde arının sağlıklı kalabilmesi için 

şerbetleme yapılması gerekmektedir. Şerbetleme işleminin zahmetsiz bir şekilde 

yapılabilmesi için kovan içerisindeki şerbetleme haznesine Şekil-3’de blok diyagramı 

verilen elektronik sistem eklenecektir. Şerbetlik içindeki sıvı seviye sensörü sürekli 

şerbet  miktarını ölçecek ve ölçüm sonucunu mikrodenetleyici karta iletecek aynı 

zamanda Lcd panelde gösterilecektir. Mikrodenetleyici kart yazılan program 

doğrultusunda gelen değeri yorumlayarak şerbet miktarı belirlenen sınırın altına 

indiğinde şerbet tankından gelen boruya bağlı mini dalgıç pompayı  çalıştıracak ve 

belirlenen üst sınıra kadar şerbet dolmasını sağlayacaktır. Arıcılar istemeleri halinde 

kovan üzerindeki buton yardımıyla şerbet miktarı alt sınıra düşmese de şerbetliği 

manuel bir şekilde doldurabilecektir.Böylece şerbet haznesindeki şerbet miktarı sürekli 

belirli aralıklarda olacaktır.       

 

                                Şekil-3.Şerbetleme Sistemi Blok Diyagramı 
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4.4. Kovan Ağırlık Ölçüm Sistemi 

Kovanın dönem boyunca gelişimi, bal üretim miktarı ve arıcılık yapılan yerin verimi 

konusunda arıcıları bilgilendirmek için kovana Şekil-4’te blok diyagramı verilen ağırlık 

ölçüm sistemi eklenecektir. Kovanın altına yerleştirilen 4 adet yük hücresi kovanın 

uyguladığı basınca göre elde ettiği analog veriyi HX711 A/D Modüle iletecek. Bu 

modülde dijitale dönüştürülen veri mikrodenetleyici karta iletilecek. Yazılan program 

doğrultusunda yorumlanan veri kg cinsinden ağırlık bilgisine dönüştürülerek Lcd 

panelde gösterilecek. Böylece kovanın ağırlık değişimleri gözlemlenerek koloninin 

gelişimi ve dönem boyunca bal üretimindeki ortalama artış miktarı konusunda çiftçinin 

bilgilenmesi sağlanacaktır. 

 

 

                                           Şekil-4.Ağırlık Ölçüm Sistemi Blok Diyagramı 

4.5. Güneş Panelli Enerji Sistemi 

Kovana eklenecek tüm sistemler için gereken enerjiyi sağlamak için kovanın yakınına 

Şekil-5’te blok diyagramı verilen güneş paneli ile elektrik üretim sistemi kurulacaktır. 

Güneş panelinden elde edilen elektrik Şarj regülatörü aracılığıyla aküde depolanacaktır. 

Depolanan elektrik ile tüm kovan sistemine gereken enerji sağlanacaktır. Böylece 

yerleşim yerlerinden ve şehir şebekesinden uzakta dahi olunsa teknoloji destekli kovan 

sistemi sorunsuz bir şekilde sürdürülebilir olarak çalıştırılabilecektir. 

 

                                      Şekil-5.Güneş Panelli Enerji Sistemi Blok Diyagramı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Proje fikri hayata geçirilmeden önce yapılan literatür taraması ve internet araştırması 

sonucunda kısmen benzer çalışmalar olduğu görülmüştür. Ancak projemizde yapılacak 

teknoloji destekli kovan tasarımı birçok açıdan benzerlerinden daha iyi çözümler 

sunmaktadır. Kovan altından açılacak isteğe bağlı olarak kapatılabilir olan havalandırma 

ızgarası fan destekli olması açısından daha yenilikçi bir çözüm sunmaktadır. Bu şekilde 

içeri veya dışarı yönde hava akışı sağlanabilecek ve kovan içi havalandırma ve nem 

dengesi daha iyi sağlanacaktır. Kovan içi sıcaklığı sağlayacak ısıtıcı rezistans telleri arılara 

zarar vermeyecek şekilde kaplanarak ızgara şeklinde tasarlanıp bal çerçevelerinin alt 

kısmına yerleştirilecektir. Izgaradaki her bir telin bal çerçeveleri arasındaki boşluklara ısı 

yayacak şekilde tasarlanacak olması kovan içi ısı yayılımını optimum düzeye çıkaracaktır. 

Bu açıdan ısıtıcı tasarımı yenilikçi bir yaklaşıma sahiptir. Otomatik şerbetleme sisteminde 

kovan içi şerbetliğin hiçbir şekilde taşmaması ve her zaman yeterli miktarda şerbet 

bulundurması için algılayıcı kontrollü olması benzersiz bir çözüm sunmaktadır. Son olarak 

teknoloji destekli kovan sistemi çok sayıda kovana uygulanabilir olması, standart 

kovanlarda şekil veya tasarım değişikliği gerektirmeden dönüşüm sağlaması açısından hem 

yenilikçi hem de diğer çözümlere göre avantajlıdır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Proje fikrinin hayata geçirilebilmesi için öncelikle bir prototip geliştirilecek ve prototip 

üzerinde sistemin işleyişi denenerek eksiklikler tamamlanacaktır. Fikrin gerçek uygulamaya 

dönüşebilmesi için maddi desteğe ve arıcılık yapan insanların deneyim ve uygulama 

desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. İlçemizde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 

çiftçiyi destekleyen kurum ve kuruluşlardan gereken maddi destek için talepte 

bulunulacaktır. Maddi destek sağlandığı takdirde teknik ve insan kaynakları olarak altyapı 

tamamlanarak gerçek ürün oluşturulacaktır. Gerçek ürün ile deneysel faaliyetlerin yapılması 

için okulumuzda arıcılık ile hobi amaçlı ilgilenen öğretmenlerin de deneyim ve uygulama 

desteği alınacaktır. Gerekli desteklerin alınması ile belirlenen uygun alanda teknik ve altyapı 

çalışmaları tamamlandıktan sonra teknoloji destekli kovan sistemlerinin bir süre çalışması 

denenecek ve ortaya çıkan sorunlar olursa çözüme kavuşturulacaktır. Pilot uygulamanın 
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başarılı olması durumunda proje önce yakın çevreye daha sonra ise tüm ülke geneline 

yaygınlaştırılacaktır. Arıcılıkla uğraşan insanlar isterse ellerindeki kovanların dönüşümünü 

de isteme şansına sahip olacaktır. Yani yapılacak proje ile sunulan tüm imkanlar mevcut 

kovanlara kolaylıkla entegre edilebilecektir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Proje prototipinin tahmini maliyeti hesaplandığında Tablo-1’de görüldüğü üzere 2.030 TL 

maddi desteğe ihtiyaç vardır. Arı kovanı ve çerçeveleri okulumuz tarafından ücretsiz temin 

edileceğinden maliyet analizine eklenmemiştir. Prototipte kullanılan güneş enerji sistemi 

maliyeti artırmıştır ancak gerçek uygulamada her kovan için ayrı panel kullanılmayacaktır. 

Bunun yerine kovanların yakınına merkezi bir güneş paneli ile elektrik üretim sistemi 

kurulacak ve tüm kovanların enerjisi buradan karşılanacaktır. Böylece sistem hem daha uzun 

ömürlü hem de daha az maliyetli olacaktır. 

 

Tekno Kovan Malzeme Listesi 

Ürün Adet Fiyat 

Güneş Paneli (60W, 12V) 1 700 TL 

Şarj Regülatörü (12V, 10A) 1 120 TL 

Akü(12V, 12A) 1 400 TL 

Arduino Mega 1 370 TL 

Sıcaklık ve Nem Sensörü 2 60 TL 

Lcd Panel 1 80 TL 

Sıvı Seviye Sensörü 1 10 TL 

Mini Dalgıç Pompa 1 25 TL 

Yük Hücresi 4 120 TL 

HX71 A/D Dönüştürücü 1 20 TL 

Fan (6-12V) 1  25 TL 

Isıtıcı Tel (Plastik kılıflı Rezistans Teli 6-48V ) 5 m 50 TL 

Bağlantı Bileşenleri --- 50 TL 

Toplam: 2.030 TL 

Tablo-1. Proje Prototipi Tahmini Maliyet Analizi 
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Projenin gerçekleştirilmesi için gereken tüm adımların yer aldığı proje zaman planı Tablo-

2’de yer almaktadır. Proje harcamalarında hangi harcamanın ne zaman yapılacağı proje 

zaman planına göre belirlenecektir.  

 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür 

Taraması 
x x      

Veri 

Toplanması 
 x x x    

Prototip 

Hazırlama ve 

Test 

  x x x   

Proje Raporu 

Yazımı 
   x x   

Projenin 

Sunuma 

Hazırlanması 

    x x x 

                                                      Tablo-2. Proje Zaman Planı 

Projenin sunuma hazırlanması için proje detay raporu sonucu beklenecektir. Projenin 

sergilenmeye uygun görülmesi halinde aşağıdaki aşamalar takip edilecektir. 

1. Elektronik tasarımın gerçekleştirilmesi – 2 hafta 

2. Programlama - 2 hafta 

3. Proje tasarımının tamamlanması – 2 hafta 

4. Son test ve gözden geçirme – 2 hafta 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Özellikle kış aylarının soğuk geçtiği bölgelerde arıcılık faaliyetleri ile uğraşan çiftçiler 

hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Ayrıca proje ile oluşturulacak sistemin kovan gelişimi 

konusunda bilgi vermesi özellikle gezici arıcılık yapan çiftçilerin yerleşim alanı 

belirlemesinde katkı sağlayacağından gezici arıcılık yapan çiftçilerimiz de hedef kitlemiz 

arasındadır.  

 

9. Riskler 

 

Risk-1. Projede karşılaşılabilecek en önemli sorun kovan içine yerleştirilen ısıtıcı ve 

sensörlerin arı tarafından mumla kaplanması sorunudur. Bu sorunu aşmak için ısıtıcı çerçeve 

ısısı arılara zarar vermeyecek ızgara şeklinde tasarlanacak ve sensörler arıların zarar 
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vermeyeceği şekilde korunacak hale getirilecektir. Yine de belli aralıklarla üstlerinin 

temizlenmesi gerekecektir. 

Risk-2. Karşılaşılabilecek ikinci sorun havalandırma ızgarasının zaman içerisinde 

tıkanmasıdır. Bu sorunu çözmek için belirli periyotlarla kovan tabanı temizliğinin yapılması 

gerekmektedir. 

Risk-3. Diğer bir sorun ise projede oluşturulan sistemde uzaktan kontrol ve bilgi alma 

özelliğinin olmamasıdır. Kısa vadede ve küçük çaplı faaliyetlerde bu sorun çok fazla önem 

arz etmemektedir. Ancak büyük çaplı arıcılık faaliyetlerinde kovan içinden elde edilen 

verilerin veritabanında tutulduğu bir sunucu sistem kurularak internet aracılığıyla uzaktan 

bilgisayar ve mobil cihazla kontrol ve bilgi edinme sağlanabilir. 

Yukarıda verilen 3 adet dezavantaja ait risk analiz tablosu(Tablo-3) ve risk analizi kontrol 

tablosu(Tablo-4) oluşturulmuştur. Bu tablolara göre Risk-1 ve Risk-2 mümkün olduğunca 

çabuk çözüme kavuşturulmalıdır. Risk-3 ise ortadan kaldırılması için acil tedbir 

gerektirmemektedir.  

 

Risk Analizi Tablosu 

3x3 Matris 

[R=ExO] 

OLASILIK 

Düşük Orta Yüksek 

1 2 3 

 

ETKİ 

Düşük 1 1 2 3 

Orta 2 2 4 6 

Yüksek 3 3 6 9 

1-2 Kabul edilebilir risk- Acil tedbir gerekmez 

3-4 Dikkate değer risk- Önemsenmeli 

6-9 Kabul edilemez risk- Hemen çözülmeli 

                          Tablo-3. Risk Analizi 

 

Risk Analizi Kontrol Tablosu 

Riskler Olasılık Etki  Sonuç(OxE) Açıklama 

Risk1 3 2 6 Hemen çözülmeli 

Risk2 3 2 6 Hemen çözülmeli 

Risk3 2 1 2 Acil tedbir gerekmez. 

                          Tablo-4. Risk Analizi Kontrol 
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